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Maltmøde 1, 2004 – 26. marts

Aberfeldy – G&M 15 y.o. 43%.
Aberfeldy blevt etableret i 1896-98 af John Dewar & Sons Ltd., og destilleriet er
blevet drevet af Scotch Malt Destillers, som nu er en del af United Distillers plc.,
siden 1930. Destilleriet har en meget imponerende hovedbygning som blev
ombygget i 1972/3 af de originale sten. Der er fire kedler.
Aberfeldy har altid været, og er stadig hjertet i Dewar’s Blend.
Der var tidligere omkring et dusin destillerier i området omkring Aberfeldy. Alle
åbnet af tidligere smuglere. Der findes en sjælden koloni af røde egern i området, og
derfor bruges egernet på Aberfeldy’s egen label.
I 1892 tog Tommy Dewar på en verdensturné for at afsætte destilleriets produkter.
Da han kom hjem havde han aftale om 32 agenturer i 26 lande.

Balvenie – Double Wood 12 y.o.
Balvenie blev etableret i 1892. Det er et gammelt slot ”Balvenie Castle” som i
1892/1893 blev bygget om til formålet. Man skaffede brugte kedler fra Lagavulin og
Glen Albyn. Destilleriet er nabo til Glenfiddich. Faktisk så nær en nabo, at man
bruger overskuds-varme fra Glenfiddich til at opvarme sine kedler med. Balvenie er
det eneste destilleri som stadig malter byg selv, vel at mærke på den traditionelle
måde. Der er endda et komplet landbrug tilknyttet destilleriet, hvor man dyrker den
byg man har brug for, faktisk dækker man mindst 15 % af sit malt forbrug ved egen
produktion. Den tørv der bruges ved maltningen er skåret lokalt. Der er heller ikke
ret mange andre destillerier der har sit eget bødkeri, samt sin egen kobbersmed ansat.
Den malt vi skal smage i dag er, som navnet siger, lagret på to forskellige typer fade.
Først på fade som tidligere er brugt til fremstilling af Bourbon, dernæst på sherry
fade. 


